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Inleidend woordInleidend woordInleidend woordInleidend woord

een heel seizoen in coronatijd!

Vanaf de start van het 56ste seizoen, op zondag 30 augustus tot en met de afsluiting op

zondag 11 juli 2021, bevonden we ons in coronatijd met soms wat strengere en soms wat

soepelere maatregelen.

De Jongerenkerk was behalve van half december 2020 tot 19 januari 2021, open op

zondagmorgen en we hielden gebedsdiensten en aansluitend was er koffie en thee en

ontmoeting. Op zondag 4 april 2021, 1e Paasdag, zijn we weer met vieringen gestart. Het

waren woord- en communiediensten en eucharistievieringen.

 

Voor het eerst in 56 jaar waren er met KERSTMIS in de Jongerenkerk GEEN VIERINGEN en

was de Jongerenkerk GESLOTEN. Achteraf gezien was dit misschien een wat te rigoureu-

ze reactie vanuit Pastoraal Team en Bestuur op de extra strenge lockdown die toen door

de overheid werd aangekondigd. Maar ja, achteraf weet je het altijd beter. Niet dat er

geen aandacht was voor Kerstmis en Nieuwjaar, maar dan alleen via opgenomen vierin-

gen die achteraf te bekijken waren als Max Görtjes die via de Extra Nieuwsbrief had

doorgestuurd. Wellicht dat, wat er ook gebeuren mag, we zo'n drastische stap niet meer

zullen zetten.

We hebben gemerkt dat veel van de vaste bezoekers die weken de Jongerenkerk gemist

hebben. Niet alleen de aanwezigheid bij de vieringen, maar vooral dat ene moment van

ontmoeting en voor sommigen was dat vaak het enige moment in de week dat men

anderen trof en sprak. Dit laat zien dat vooral ook deze sociale functie van onze gemeen-

schap voor velen heel belangrijk is. 

Vanaf Pasen, 4 april 2021, begon ook het JK-koor voorzichtig weer te zingen. Eerst met4

zangers per viering en op het eind weer met het hele koor. 

Ook de JK Big band pakte rond die tijd de draad weer voorzichtig op door op de

zaterdagochtend weer te starten met hun repetities.

Ook de Taizégroep startte toen weer met hun maandelijks Taizégebed op de 2e  woens-

dag van de maand.

Maar al met al een seizoen dat z'n beperkingen kende. Dat raakte ook aan de voorberei-

ding van de 1e communie. Een 1e communietraject dat als thema had en heeft ‘Met Juul

in de wolken'. De voorbereiding op de 1e communie zou eindigen met de 1e communievie-

ring op zondag 6 juni 2021, maar in januari 2021 constateerden we samen met de ouders

dat dit het niet ging worden omdat we verwachtten dat we dan zeker niet vrij waren van

alle beperkingen. Dus werd zondag 6 juni de datum van de VOORSTELLINGSVIERING van

de 5 communicanten. De 1e communie werd verplaatst naar het 57ste seizoen op zondag

12 september 2021. Maar door omstandigheden was er geen viering met Sinterklaas, geen

kerstviering met het spelen van het kerstverhaal door de communicanten, geen

Palmhöltjesoptocht, geen brood bakken bij de Locht, dat hebben we bij één van de com-

municanten thuis gedaan, geen Witte Donderdagbijeenkomst. 
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Allemaal bijzondere bijeenkomsten die mede kleur geven aan het 1e communietraject

en die dit seizoen allemaal niet door konden gaan.

Wel zijn de Solidariteitsmaaltijden voor de dak- en thuislozen op woensdag gewoon door-

gegaan. Dit was zo opgezet dat de maaltijden aan de deur werden verstrekt, omdat bin-

nen de maaltijd nuttigen vanwege coronamaatregelen niet mogelijk was.

Ook hebben mensen van onze gemeenschap samen met andere vrijwilligers uit de keten

van dak- en thuislozen van december tot en met 2 april 2021 weer meegeholpen om op-

vang te verzorgen voor arbeidsmigranten in Copacabana en later bij VHC03 in Venlo. Te-

vens hielp men mee op zondagmorgen bij de opvang bij Emmaus Feniks. Die opvang ging

door tot mei 2021. De opvang bij VHC03 is 2 april gestopt vanwege een corona-uitbraak

onder de arbeidsmigranten.

Daarnaast gingen, weliswaar beperkt door de RIVM-maatregelen, ook alle missionaire

acties door. Maar door de beperkingen vielen de opbrengsten lager uit.

Al met al zijn we ondanks alle beperkingen goed door dit 56ste seizoen heen gerold. Coro-

nabesmettingen hebben zich niet voorgedaan binnen onze gemeenschap en dat is mede

te danken aan het zich houden aan de afspraken die we daarvoor hadden gemaakt in de

Jongerenkerk door hen die op zondag aanwezig waren.

Met de wekelijkse opgenomen diensten en vieringen en de wekelijkse inspirerende en

bezinnende gedachten hebben we geprobeerd de verbinding met onze vaste bezoekers

vast te houden. Bij de afsluiting van het 56ste seizoen op 11 juli zijn we hiermee gestopt,

omdat iedereen weer gewoon welkom is en naar de Jongerenkerk op zondag kan komen.

We zagen ook dat de meeste bezoekers van onze vieringen weer de weg naar de Jonge-

renkerk gevonden hebben. Dat is ook heel fijn om te zien en te ervaren.

Natuurlijk waren er ook bijzondere momenten. Twee mensen viel een koninklijke onder-

scheiding ten deel. Er werden weer kleinkinderen geboren, waardoor mensen opa en oma

werden. Er was een bijzondere voorstelling van de ‘Vrolijke dood op bestelling' en we

boden ruimte aan een groep ex-verslaafden op de maandagavonden.

Op 5 september 2021 start ons 57ste seizoen. Laten we hopen dat we dan weer op een

normale manier aan een nieuw seizoen kunnen beginnen met het liefst geen beperking-

en.

En zoals we in het 56ste seizoen geprobeerd hebben dat te doen wat mogelijk was en

waar we voor we staan als Jongerenkerk: ‘delen wat je hebt en delen wat je bent', wil-

len we dat ook in het 57ste seizoen weer doen. We willen geen gemeenschap zijn die op-

gesloten zit in zichzelf maar die vooral ook gericht is op wat buiten de muren van de

Jongerenkerk, op straat, gebeurt.

We willen hiermee laten zien dat de Jongerenkerk Venlo nog springlevend is. Evenals in

andere geloofsgemeenschappen wel iets kleiner van omvang, maar desalniettemin le-

vend. Zo willen we wat Leo Brueren in 1965 begon voortzetten en uitdragen onder het

motto: ‘Het verhaal gaat door'.

-2-



En dat gebeurt door inzet van velen voor en achter de schermen. Allemaal betrokken

mensen die de Jongerenkerk een warm hart toedragen en die geloven in het ‘Verhaal van

mensen SAMEN onderweg', geïnspireerd door die Man van Nazareth. Een verhaal dat door-

gaat ook in het 57ste seizoen, doorgaat door steun van velen in vrouw- en mankracht en

met behulp van financiële ondersteuning. 

 

September 2021

Hub van den Bosch

Jaaroverzicht 56e seizoen 

van 30 augustus 2020 tot 11 juli 2021

In chronologische volgorde willen we nu een overzicht geven van de belangrijkste zaken

die de revue passeerden in dit 56e seizoen. De wekelijkse zondagsdiensten zullen we niet

vernoemen, behalve als deze een bijzonder karakter hadden of een bijzondere intentie.
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augustus 2020augustus 2020augustus 2020augustus 2020

zondag 30 augustuszondag 30 augustuszondag 30 augustuszondag 30 augustus

Op zondag 30 augustus 2020 begon met een gebedsdienst het 56ste seizoen. 30 mensen

mochten aanwezig zijn in de Jongerenkerk bij de opening van dit nieuwe seizoen. Het

thema was ‘Wordt een ander mens'. De muziek werd verzorgd door Gé op piano. Natuur-

lijk hadden we deze start van weer een nieuw seizoen grootser en normaler willen doen,

maar de start zette meteen de toon voor een groot deel van de rest van dit nieuwe sei-

zoen.

MIVA COLLECTE 2020

Gezondheidszorg voor Rohingya vluchtelingen

Op 29 en 30 augustus 2020 vond de jaarlijkse MIVA-collecte in de kerken plaats. Dit jaar

vroeg MIVA aandacht voor een bijzonder project: "Gezondheidszorg voor Rohingya vluch-

telingen". De vluchtelingen in de grote kampen in Bangladesh bevinden zich in een uit-

zichtloze situatie. Pionier Anwar trekt zich hun lot aan en biedt medische zorg.

De opbrengst van de collecte was bedoeld voor ambulances voor de vluchtelingenkam-

pen, zodat de vluchtelingen in elk geval van medische zorg kunnen worden voorzien. 

De opbrengst in de Jongerenkerk bedroeg: 105,00 euro.
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september 2020september 2020september 2020september 2020

Vredesweek 2020: Vrede verbindt verschil

Wat is daar plots een explosie aan solidariteit.

Het coronavirus breekt los en vanuit alle hoe-

ken van de samenleving wordt de gemeen-

schapszin zichtbaar, hoorbaar. Spandoeken,

applaus en simultaan luidende kerkklokken.

Invoelende toespraken van de leiders van het

land en die extra tas met boodschappen voor de

buurvrouw. Initiatieven die plaatselijke kleine

ondernemers door de storm moeten helpen.

Ook worden de al bestaande verschillen nog

duidelijker, zowel bij de voedselbank als bij het

meisje dat veel liever naar school gaat dan in

haar ontwrichtende thuissituatie te moeten

zijn. Het verschil in toegang tot zorg, tussen

ons hier en al die vluchtelingen daar, ver weg.

En juist over verschil ging de Vredesweek van 2020. 

zaterdag 19 septemberzaterdag 19 septemberzaterdag 19 septemberzaterdag 19 september

Opschoonactie: ‘Opgeruimd staat netjes'

Op zaterdag 19 september vond er in het kader van

World Cleaning Day en i.s.m. Venloschoon, Groene-

wold, HomePlus, Joriskerk, Wijkcomité Binnenstad,

Wereldwinkel, FairVenlo, Julianaparkgroep e.a. een

opschoonactie plaats. 

Deze werd afgesloten met een broodje en soep bij

Het Nieuwe Baken.
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In het kader van Jongerenkerk Venlo Fairtrade Kerk:

Fietstocht Fairtrade 

Gemeente Krefeld bezocht de Fairtrade Jongerenkerk!

Op 19 september bezocht een groep fietsers uit de Fairtrade gemeente Krefeld Venlo en

de Jongerenkerk. Eerlijke handel en duurzaamheid waren de thema's waar het bij deze

tocht, georganiseerd door het Fairtrade Gemeente (FTG) kernteam van Krefeld, om ging.

Krefeld is de Duitse zusterstad van Venlo en behaalde de titel Fairtrade Gemeente in

2018. 

Na de aankomst bij Wereldwinkel Venlo werden de fietsen geparkeerd bij de Jongeren-

kerk, die sinds 2019 de titels Fairtrade Kerk en Groene Kerk mag dragen. Zij kregen er

met fairtrade koffie een hartelijke ontvangst van pastor Hub van den Bosch en uitleg hoe

de Jongerenkerk invulling geeft aan de titels.

Joop Karremans, bestuurslid bij de Wereldwinkel en bij Fair Venlo vertelde over de mijl-

palen van Fair Venlo en Fairtrade Gemeente Venlo.

zaterdag 26 septemberzaterdag 26 septemberzaterdag 26 septemberzaterdag 26 september

Heilige Huisjes Tocht Vredesweek 2020: ‘Vrede verbindt verschil'

Op zaterdag 26 september vond de

Heilige Huisjes Tocht plaats in het

kader van de Vredesweek 2020 met

als thema ‘Vrede verbindt verschil'.

De tocht leidde ons naar de Tevhit

Moskee in Venlo-Zuid aan de Hager-

hofweg. Daar verzamelden zich 37

mensen voor een rondleiding en ge-

sprek. We werden begeleid door ie-

mand van het Moskeebestuur en door

de Imam. Een boeiend verhaal over het ontstaan, de doelstelling en betekenis van de

Moskee voor hen die er komen maar ook in relatie met de omgeving. 
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Aansluitend liepen we naar Viecuri waar in de Stilteruimte Ine Schriever vertelde over de

betekenis van de door haar geschilderde ramen. Zo verbonden we tradities met elkaar

want in de geschilderde ramen kwamen diverse religieuze stromingen bij elkaar in de

beelden die Ine gemaakt heeft. Samenvattend kunnen we zeggen: het was een inspire-

rende en leerzame, maar ook mooie Heilige Huisjes Tocht die velen op de been heeft

gebracht ondanks corona. Deze wandeling begon om 10.00 uur en duurde tot 12.30 uur.

1e communieproject ‘Met Juul in de wolken'

In september startten we ook weer met de voorbereidingen van de 1e communie in 2021.

Zeven jongelui: Zoë, Joris, Viktor, Marcel,

Daan, Lizzy en Britt en hun ouders. Een 1e

communietraject dat zich zou kenmerken

door de beperkingen vanwege corona. 

Twee jongelui en hun ouders besloten af te

haken en zo bleven we gedurende het traject

over met Zoë, Britt, Daan, Joris en Lizzy. On-

dersteund door Truus en Hub gingen we op

weg naar de 1e communie die op zondag  6

juni 2021 zou gaan plaatsvinden. Maar vanwe-

ge corona werd deze datum verschoven naar

12 september 2021 en vond op de dag van de

1e communie de ‘voorstellingsviering' plaats. 
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oktober 2020oktober 2020oktober 2020oktober 2020

wereldmissiemaand 2020
Gelukkig de vredestichters: 

Stemmen van hoop in West-Afrika

Onder het motto ‘Gelukkig de vredestichters'

(Matteüs 5,9) voerde Missio Pauselijke Missie-

werken in 2020 de campagne voor de Wereld-

missiemaand. Te midden van grote proble-

men als honger, armoede, terreur en de co-

ronapandemie in West-Afrika wilde Missio

stemmen van hoop laten horen. Van harte

sloten wij ons als Jongerenkerkgemeenschap

daarbij aan.

De opbrengst in de Jongerenkerk was: 

      220,00 euro.

november 2020november 2020november 2020november 2020

1 november 20201 november 20201 november 20201 november 2020

ALLERZIELEN EN

ALLERHEILIGEN

Ook zondag 1 november zou anders verlopen

dan andere jaren.

Normaal zouden we de nabestaanden van de

in het Boek van de Gemeenschap

opgetekende namen van overledenen die

overleden zijn tussen 3 november 2019 en 1 november 2020 uitnodigen aanwezig te zijn

om een licht aan te steken voor hun dierbare. Dit ging op 1 november vanwege de coro-

na-beperkingen niet.

We noemden wel de namen en er brandden lichtjes voor hen.

Na de viering hebben we de nabestaanden een kaars met een troostvolle gedachte doen

toekomen.

Zo wilden we hen ons medeleven betuigen op en rond deze dagen van Allerheiligen en

Allerzielen.
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2 november 20202 november 20202 november 20202 november 2020

Nacht der Zielen

Op maandag 2 november 2020 vond in de Jon

gerenkerk de Nacht der Zielen 2020 plaats.

Deze was anders dan andere jaren. Normaliter

is er op de vrijdag VOOR de Nacht der Zielen

een filmavond en dan op 2 november de Nacht

der Zielen, zoals Prisma dat al 16 jaar organi-

seert. Dit jaar schoven we de filmavond en de

Nacht der Zielen in elkaar vanwege corona.

Corona heeft ons geleerd dat wat zo ver-

trouwd en gewoon was, plotseling niet meer

kon en anders moest. Vaste patronen en

gewoontes veranderden en veranderen

nog steeds. Afscheid moeten nemen van

een dierbare, afscheid moeten nemen van

wat gewoon was is niet altijd makkelijk en zet

ons leven soms behoorlijk op de kop. Hierover

gaan de gedachten in deze Nacht der Zielen

en de film ‘De beentjes van Sint Hildegard.

Programma van De Nacht der Zielen 2020 op

maandag 2 november:

18.30 uur inloop en ontsteken van een lichtje.

19.00 uur begonnen we met een woord van welkom, gedachte en muziek van Bente.

19.15 uur startte de film ‘De beentjes van Sint Hildegard'.

21.00 uur Afsluitende gedachte en muziek van Bente en aansluitend nazit en koffie en

thee.

december 2020december 2020december 2020december 2020
December is normaal een drukke maand. Maar ook dit seizoen was dit allemaal anders. 

Sinterklaas kon niet komen vanwege corona. De Adventswandeling naar Albertushof ver-

viel ook. En kijkend naar Kerstmis hadden we plannen gemaakt voor een doorlopende

Kerst-Inn waarbij op vaste momenten op kerstavond en 1e kerstdag het kerstevangelie

gelezen zou worden en er bezinnende teksten en muziek zouden klinken. Maar alles zou

anders lopen.
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EXTRA NIEUWSBRIEF

Beste allen,

Gezien de totale lockdown hebben wij als Jongerenkerk Venlo besloten om vanaf woens-

dag 16 december 2020 tot en met in elk geval 19 januari 2021 IN LOCKDOWN TE GAAN.

OOK OP ZONDAGEN EN MET KERSTMIS EN NIEUWJAAR GAAN WE DICHT.

Toelichting:

Gezien de ‘harde lockdown' die over ons is afgekondigd, lijkt het raadzaam als Jon-

gerenkerk ook in een ‘lockdown' te gaan.

Weliswaar zijn de kerken verschoond, maar wat mag wil nog niet zeggen dat je het ook

moet doen.

Velen worden getroffen door deze nieuwe maatregelen en de oproep is om alleen nood-

zakelijke uitstapjes te doen of voor noodzakelijke zaken op pad te gaan.

We hebben lange tijd de kerk gewoon open gehouden op zondagmorgen, zowel in de 1e

intelligente lockdown als ook in de periode daarna tot nu toe. 

Maar met deze ‘harde lockdown'  is het de vraag of je dat nog kunt, mag en moet doen.

Natuurlijk zijn we gelukkig tot nu toe nog verschoond gebleven van een besmetting als

gevolg van onze openstelling op zondagmorgen, maar onder deze huidige omstandighe-

den en onder deze hoog oplopende besmettingsgolf lijkt het mij gepast om voorlopig tot

en met 19 januari 2021 ook op ZONDAGMORGEN de JONGERENKERK TE SLUITEN. 

 

Het is ook een teken van solidariteit met zovelen die getroffen worden door deze maat-

regelen: winkeliers, scholen en noem maar op, om nog niet te spreken van de horeca die

al maanden stil ligt.

 

Wij vinden dat wij nu ook dit ‘offer' maar moeten brengen in het belang van ons aller

gezondheid en welzijn en ook om mee te werken aan het onder de knie krijgen van het

virus. Bijzondere tijden vragen om bijzondere maatregelen.

 

Met vriendelijke groet namens Bestuur en Pastoraal Team

Gerrie Gijsen Hub van den Bosch

Schrijfactie Amnesty International

Normaal komt rond 8 december Amnesty International

voor de jaarlijkse schrijfactie naar de Jongerenkerk. Dit

jaar ging ook deze niet door en werden bezoekers mid-

dels een mail opgeroepen digitaal deel te nemen aan de

schrijfactie.
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Adventsactie Solidaridad 2020
 

De Adventsactie Solidaridad ging wel door totdat we half december op slot gingen.

Trinitea: duurzame en eerlijke thee uit India

In India werken meer dan 3,5 miljoen mensen in de theesector. Met name kleinschalige

theeboeren leven vaak in armoede en het milieu lijdt schade bij de teelt van thee. Soli-

daridad biedt met het Trinitea-programma toepasbare oplossingen, bruikbare informatie

en trainingen aan om opbrengsten te verhogen en verontreiniging en uitputting van de

grond tegen te gaan. 

In de adventstijd besteedden we in de Jongerenkerk aandacht aan de Adventsactie Soli-

daridad en stond de collectebus klaar. 

De opbrengst was: 220,00 euro
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kerstkaart 2020
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januari 2021januari 2021januari 2021januari 2021
Geen vieringen tot 19 januari 2021
Er was vanwege de zelfgekozen lockdown geen viering op Nieuwjaarsdag en geen viering

op de 1e zondag van het nieuwe jaar en daarmee was er begin 2021:

Geen nieuwjaarsontmoeting
Traditiegetrouw vindt op de 1e zondag in het nieuwe jaar de nieuwjaarsontmoeting

plaats voor bezoekers, medewerkers en 'Vrienden van de Jongerenkerk'. 

Maar vanwege corona en de ons zelf opgelegde lockdown verviel ook de Nieuwjaarsont-

moeting.

Half januari ging er weer een EXTRA Nieuwsbrief uit met positieve mededelingen:

Jongerenkerk Venlo weer open op zondagen 

vanaf zondag 24 januari 2021

Beste mensen

Na 6 weken lockdown gaan we op zondag 24 januari 2021 toch

weer voorzichtig open. We stellen u dan weer in de

gelegenheid om een lichtje te komen aansteken en er is een

kort moment van bezinning zoals we dat de hele tijd al

gedaan hebben. Maar omdat we nog steeds met een harde

lockdown te maken hebben, is het wel heel belangrijk dat we

heel voorzichtig zijn en nog meer dan voorheen rekening

houden met elkaar.

Daarom het volgende:

• Vanaf zondag 24 januari 2021 is de Jongerenkerk weer open van 09.30 - 10.45 uur voor

het aansteken van een intentielichtje en kort moment van bezinning.

• is er GEEN KOFFIE DRINKEN op zondagmorgen om de contacten ondanks dat we open

zijn en rekening houdend met de gevaren van elke ontmoeting te beperken .

• Is het dragen van een MONDKAPJE BIJ BINNENKOMST TOT U ZIT IN HET KERKDEEL ver-

plicht en wordt er niet gelopen behalve bij binnenkomen en verlaten van de Jonge-

renkerk.

• Het aantal bezoekers mag maximaal 30 personen zijn

• Voor de rest gelden alle andere noodzakelijke regels zoals: handen ontsmetten, mini-

maal 1,5 meter afstand houden, bij ziekteverschijnselen thuis blijven e.d.

Op deze wijze willen we in ieder geval tot 9 februari 2021 op een verantwoorde manier

ieder toch weer in de gelegenheid stellen om de Jongerenkerk te bezoeken volgens het

motto 'Zie je om 10.00 uur in de Jongerenkerk'.
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We merkten voor de lockdown dat er een vaste groep bezoekers kwam op

zondagmorgen. We weten niet of andere vaste bezoekers wegblijven omdat ze denken

dat het te druk wordt, terwijl ze toch graag zouden willen komen. Mocht dat het geval

zijn, dan moeten we misschien toch gaan kijken of we van te voren mensen zich laten

aanmelden. Dan krijgt iedereen een kans. Dus als mensen graag zouden willen komen

maar omwille van het maximum van 30 niet durven te komen, laat het dan weten op

e-mailadres jongerenkerkvenlo@hetnet.nl of bel Hub van den Bosch 06-10729578 

Pastoraal Team en Bestuur JK Venlo

februari 2021februari 2021februari 2021februari 2021
Vastelaovend vierse thoës

Geen Jocus Toekôms in de Jongerenkerk op 14 februari 2021

In verband met het niet doorgaan van carnaval in

2021 zou ook Jocus Toekôms niet in vol ornaat

aanwezig zijn in de Jongerenkerk Venlo op

carnavalszondag 14 februari.

Dit jaar zouden alle carnavalsvierders thuis zijn,

omdat de pandemie die ons nog steeds parten

speelde het niet toestond drie dolle dagen te

beleven.

Geen Boéte Gewoeëne Boétezitting, geen optochten, geen nieuwe prins carnaval, geen

drukke café's en volle straten …. 

Nee, dit jaar was het motto: Vastelaovend vierse thoés

Geen Vastelaovend maar wel

Aswoensdag op 17 februari 2021

In 2021 was het thema van de Vastelaovend:

Vastelaovend vierse thoés.

Voor het eerst in de lange traditie was er geen viering

op Vastelaoveszondaag met Jocus Toekôms in de

Jongerenkerk omdat de hele Vastelaovend afgelast was. 

We startten wel de vastentijd met een korte bezinning

op Aswoensdag om 18.30 uur 's avonds.

Er werd géén Askruisje uitgereikt maar er klonken

enkele korte gedachten over de vastentijd op weg naar

Pasen. Het was het startpunt voor een tijd van

bezinning, inkeer en ommekeer.

-14-



Vastenactie 2021

Goed onderwijs voor de kinderen in Kitase

In de vastentijd 2021 stond het project van Kitase van de Co Foundation wederom cen-

traal.

Na een beperkte Vastenactie 2020 hadden we ook in 2021 met de nodige beperkingen te

maken. We konden maar op geringe schaal actie voeren. Ondanks die beperkingen wilden

we als Dekenaat Venlo de mensen in Kitase en met name de kinderen en hun gezinnen

ondersteunen met het werken aan goed onderwijs voor alle kinderen.

Een gebouw is daartoe noodzakelijk maar ook goede leerkrachten en lesmaterialen.

Van harte ondersteunden we dit project en gedurende de Vastentijd zou in de Jongerenk-

erk daartoe op de bekende plek een collectebus staan.

De opbrengst was: 325,00 euro
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maart 2021maart 2021maart 2021maart 2021

World Clean-up Day: Zaterdag 20 maart 2021

Op zaterdag 20 maart was weer een

Word Clean-up Day en de

s a m e n w e r k i n g  J o r i s k e r k ,

Jongerenkerk,  Wereldwinkel,

FairVenlo, Groenewold, HomePlus,

Julianaparkgroep, Wijkoverleg

Binnenstad en VenloPartners sloot

zich daar bij aan. Zo trok op

z a t e r d a gmorgen,  geh i n d e r d

natuurlijk door coronamaatregelen

e n  s o m s  d o o r

familieomstandigheden, dit keer een

beperkte groep er op uit om Venlo

een beetje schoner te maken. Zo

werd de Maaskade, de Kop van

Weerd en de Koninginnesingel

opgeschoond. Het is een kleine

bijdrage aan een schonere wereld,

maar zoals een uitspraak luidt: de

langste weg begint met de kleinste

stap.  Met 12 mensen hebben we een

kleine stap kunnen zetten en

hopelijk steekt het mensen aan om

hun eigen buurt en omgeving af en

toe op te schonen

een bijzondere actie
te koop: CD's muziek JK-koor van VROEGER en NU

Er zijn 2 cd's gemaakt met liederen uit het VERLEDEN

en van NU, gezongen door het EIGEN JK-KOOR.  

 Deze cd's waren te bestellen bij Hub van den Bosch.

De kosten zijn 10.00 euro per cd, waarop 24 nummers

staan 

De opbrengst is voor onze eigen Jongerenkerk Venlo.
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april 2021april 2021april 2021april 2021
Zondag 4 april, 1e Paasdag, herstart van vieringen

Op zondag 4 april, 1e Paasdag, startten we weer met

eucharistievieringen en met woord- en communiediensten. Ook

begon het JK-koor weer met zingen, zij het niet het complete

koor maar steeds 4 mensen.

Het was een eerste stap naar 'normaal'.

De eucharistieviering met Pasen waarin Ruud Willemsen

voorging, was goed bezocht en een ook een memorabel

moment na ruim een jaar corona. 

Verplaatsing 1e communie 2021

In september 2020 gingen we met 7 jongelui van start op weg naar de 1e communie in

2021. 

Maar corona gooide ook toen weer in het najaar roet in het eten. Vervelend voor zeker

twee communicanten die ook al in 2020 hun 1e communie niet konden doen. 

Op verzoek van de ouders werd de 1e communie over de grote zomervakantie heen getild

in de hoop dat de wereld er dan weer iets 'normaler' uit zou zien.

Op zondag 12 september 2021 zal de 1e communie plaatsvinden. Deze stond gepland op

zondag 6 juni, maar toen vond de voorstellingsviering plaats van de communicanten.

Helaas zijn twee jongelui afgehaakt en zullen zij wellicht aansluiten bij de 1e communie

2022.

Vol goede moed zijn we onderweg: commu-

nicanten, ouders, Truus en ik. We maken er

met de communicanten mooie bijeenkom-

sten van in deze wel heel bijzondere tijden.

De gezelligheid en verbondenheid met el-

kaar is er niet minder om! Samen met Juul,

een giraf die in de wolken is, zijn we op

weg naar een mooie feestelijke dag op 12

september 2021.
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Proficiat Piet Linders en Paul Huver 

Zij ontvingen een koninklijke onderscheiding

Op maandag 26 april 2021 heeft Piet Linders

voor zijn vele werk voor stichting 't Groene-

wold, centrum voor Kerk en Samenleving, voor

de mensen in Venlo en met name de minstbe-

deelden in de samenleving, voor zijn inzet

voor Bindkracht, Jongerenkerk Venlo, Deke-

naat Venlo en voor zijn inzet in Horst voor de

wijk waar hij woont een koninklijke onder-

scheiding ontvangen. Hij is nu lid van de Orde

van Oranje Nassau.

Piet heeft deze koninklijke onderscheiding

dubbel en dwars verdiend voor zijn tomeloze

inzet en gedrevenheid waarmee hij aan de

wieg stond van vele initiatieven in Venlo en

Horst.

We wensen als Jongerenkerk Venlo Piet van

harte proficiat met deze koninklijke onder-

scheiding

Ook Paul Huver, oud-voorzitter en

vaste bezoeker van de vieringen in

de Jongerenkerk en betrokken Jon-

gerenkerker, heeft een koninklijke

onderscheiding ontvangen voor zijn

inzet voor fondsenwerving voor goe-

de doelen, zijn inzet voor Onze

Beestenboel bij Auxiliatrix, Wijkblad

Punt, als bestuurslid van Leskring

Moos, zijn voorzitterschap van Stich-

ting Jongerenkerk Venlo en als

medeoprichter van  Stichting Vrien-

den van de Jongerenkerk Venlo.

We wensen Paul van harte proficiat met zijn onderscheiding die hij met al zijn inzet voor

samenleving en kerk verdiend heeft.
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mei 2021mei 2021mei 2021mei 2021

zondag 23 mei 2021zondag 23 mei 2021zondag 23 mei 2021zondag 23 mei 2021
Pinksteren en de Pinksteractie 2021

Week Nederlandse Missionaris 2021

Pinksteractie 15 t/m 23 mei 2021

Geïnspireerd door hun geloof zetten missionarissen en missionair werkers zich in voor an-

deren. Dat doen zij altijd en overal ter wereld. Missionaris Peter Daalhuizen werkt bij-

voorbeeld al bijna 40 jaar in Brazilië, waar hij zich (samen met zijn zus) inzet voor be-

jaarden en andere kwetsbare groepen. Hij heeft er zelfs drie parochies onder zijn hoede.

Missionair werker Susanne Beentjes werkt in Tanzania met jonge meisjes die vaak al jong

zwanger zijn geraakt en daardoor hun school niet konden afmaken. Dankzij Susanne leren

de meisjes voor zichzelf en hun kind te zorgen, waarbij omgaan met geld erg belangrijk

is. Susanne, pater Peter en al die andere missionarissen en missionair werkers zijn er al-

tijd voor de ander. En wij zijn er - samen met u - voor hen.

In de weekenden van 16 en 23 mei stond de collectebus voor de Week Nederlandse Missi-

onarissen achter in onze Jongerenkerk.

De opbrengst bedroeg: 70,00 euro
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juni 2021juni 2021juni 2021juni 2021

zondag 6 juni 2021zondag 6 juni 2021zondag 6 juni 2021zondag 6 juni 2021
Presentatieviering communicanten 2021

Op zondag 6 juni 2021 was het zover. De 5 communicanten die dit jaar op 12 september

hun 1e communie doen: Zoë, Joris, Lizzy, Daan en Britt stelden zich in het bijzijn van hun

ouders  voor aan onze Jongerenkerkgemeenschap. Samen met Truus en Hub gingen ze

voor in deze woord- en communiedienst.

Vanwege de beperkingen waren er vooral de families van de communicanten.

donderdag 10 juni 2021donderdag 10 juni 2021donderdag 10 juni 2021donderdag 10 juni 2021
'EEN VROLIJKE DOOD OP BESTELLING'

Op donderdag 10 juni 2021 vond er rekening houdend met

alle maatregelen de eenakter plaats 'Een vrolijke dood op

bestelling'. Zo'n 30 mensen waren aanwezig hierbij en

hadden een inspirerende en verrassende avond. 
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juli 2021juli 2021juli 2021juli 2021

zondag 11 juli 2020zondag 11 juli 2020zondag 11 juli 2020zondag 11 juli 2020
AFSLUITING 56e SEIZOEN

Op zondag 11 juli was de laatste viering van het 56e seizoen. Met het JK-koor dat weer

met z'n allen zingen kon en met veel vaste bezoekers sloten we dit bijzondere seizoen af.

Het thema van de viering was: 'erop uitgestuurd, erop uitgaan'. Zo lieten we ons de va-

kantieperiode insturen op weg naar 5 september, de start van het 57e  seizoen.

Na de viering was er vlaai, een versnapering en een glas wijn of fris voor wie wilde blijven

hangen.
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van wie wij afscheid namenvan wie wij afscheid namenvan wie wij afscheid namenvan wie wij afscheid namen
Ook in dit 56e seizoen waren er momenten van afscheid nemen van mensen die op een of

andere manier, de een meer en de ander in mindere mate, betrokken waren of met wie

we een band hadden.

Carla Faust

Op 12 augustus 2020 overleed Carla Faust. Carla was 90 jaar oud en decennia lang

trouwe bezoekster van onze vieringen op de zondagmorgen.

Anneke Verstappen

Op 5 januari 2021 overleed Anneke Verstappen, 53 jaar oud. Anneke was vaste

bezoekster van onze Solidariteitsmaaltijden samen met Jan Elbers.

Tini Beurskens

Op 10 maart 2021 is een schoonzus van Noud Linders, Tini Beurskens overleden.

Tini was 81 jaar oud.

Breur Jacobs

Op 28 maart 2021 overleed Breur jacobs. Breur was 96 jaar. Sinds de beginjaren

van de Jongerenkerk was Breur samen met zijn reeds overleden echtgenote Ton

Jacobs-Ververs betrokken bij de Jongerenkerk. Veel uren heeft hij doorgebracht in

de Jongerenkerk met klusjes e.d.

Heleen van de Leur

Op 6 april 2021 overleed Heleen, dochter van Walter van de Leur en Ilona Smeets.

Walter was lid van de JK Big Band. Heleen was 26 jaar oud.

Paul Tummers

Op 16 april 2021 overleed Paul Tummers. Paul was 93 jaar oud. Paul is niet weg te

denken uit de Jongerenkerk. Decennia lang kwam hij samen met Lies, die twee

jaar geleden overleden is, elke zondag naar de Jongerenkerk. Paul was een kritisch

lid van onze gemeenschap en hield ons met zijn opmerkingen scherp op waar we

voor staan.

Theo Nelissen

Op 30 april 2021 overleed Theo Nelissen, 75 jaar oud. Theo was in de beginjaren

van de Jongerenkerk bassist van het combo dat het JK-koor begeleidde tijdens de

vieringen.

Joris Boom

Op 20 mei 2021 overleed Joris Boom, 44 jaar oud. Joris was een vriend van mensen

uit de Jongerenkerk Venlo. Zij verliezen in hem een goede en trouwe vriend.
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vreugdevolle gebeurtenissenvreugdevolle gebeurtenissenvreugdevolle gebeurtenissenvreugdevolle gebeurtenissen

Geboorte

Op 4 juli werd Piet Linders opa van Isa. 

Andere heuglijke feiten:

Op 30 april 2021 mochten Piet Linders en Paul Huver een

koninklijke onderscheiding ontvangen vanwege hun inzet op

velerlei gebied binnen de samenleving.
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praktische informatiepraktische informatiepraktische informatiepraktische informatie
Pastorale coördinatie

Hub van den Bosch

Begijnengang 17, 5911 JL Venlo

06-10729578

jongerenkerkvenlo@hetnet.nl of

Pastor@jkvenlo.nl

Secretariaat Jongerenkerk Venlo

Begijnengang 17, 5911 JL Venlo

jongerenkerkvenlo@hetnet.nl 

Voor gebruik van de Jongerenkerk

Voor informatie en afspraken inzake het

gebruik van de Jongerenkerk belt u met:

dhr. Martin Huizinga

077-3512165

Mgm.huizinga@telfort.nl

Bestuurszaken

mevr. Gerrie Gijsen, voorzitter

Gerard de Vlamingstraat 19

06-45372574

Gerrie.gijsen@gmail.com

dhr. Jan Lammerse, penningmeester

Bachstraat 3

077-3513385

jan-la13@kpnmail.nl

mevr. Marieke van Heijst-Joosten,

secretaris

Herungerstraat 190

06-28201133

Mj.hvh@home.nl

Bankrekening Stichting Jongerenkerk

Venlo

ABN-AMRO: NL12ABNA041.41.43.299

Stichting Vrienden van de Jongerenkerk

Venlo

mevr. Gerrie Gijsen, secretaris

Gerard de Vlamingstraat 19

06-45372574

Gerrie.gijsen@gmail.com

Bankrekening Stichting Vrienden:

NL41RABO0173802850 

Diaconiefonds Jongerenkerk Venlo

voor projecten ver van huis of heel

dichtbij

Informatie Hub van Den Bosch

06-10729578 of

jongerenkerkvenlo@hetnet.nl

JK on line

Website JK: www.jkvenlo.nl

Webmaster: Max Görtjes

e-mailadres: webmaster@jkvenlo.nl
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dit is een uitgave van de

Stichting Jongerenkerk Venlo

september 2021


